
Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Finanças) 
Aula de Música Lideres – 20hs 

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor 13hs 
Encontro de Casais – 18h30

Café da Fidelidade   
E.B.D - 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Missões) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Àbia – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Coolteens (Passeio ao Parque Ibirapuera – saída as 07h30 da IBCF 
Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor - 13h30 
Passeio ou Evento Cultural – Jovens 19hs

E.B.D. -  9hs 
Almoço na IBCF em prol do Projeto Crear – 12hs 
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (IBCF) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Aurea Reis – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Tarde do Cochilo – 12hs

E.B.D. - 9hs 
Culto de Celebração Ceia – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Família) 
Aula de Música Líderes – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Sara Queiroz – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor – 13h30 
Culto de Consagração Projeto OASIS – Cidade Tiradentes 19hs
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INTRODUTORES
03 –  João Oliveira e Luzia
10 –  João Costa e Neusa Turato
17 –  Milton Miranda e Sara Alves
24 – Orlando Sérgio e Leude

RECEPÇÃO
03 – Manoel Soares e Maria do Socorro
10 – Alexsandra Luna e Cesar Tatto
17 – Amanda Loiola e Roberson
24 – Camila Oliveira e Ester Reis
SONOPLASTIA
02 e 03 – Ricardo e Mateus
09 e 10 – Diogo e Leonardo
16 e 17 – Henrique e Jonatas
23 e 24 – Ricardo e Mateus

DIRIGENTES DO CULTO
03 – Elizeu 
10 – Dagoberto
17 – Urubatan
24 – Elizeu

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, Isabel 
Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
03 – Toninho (2554-1084)
10 – Carlos (2073-6503)
17 – Sergio (2053-0032)
24 – Samuel (2522-2742)

CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (22053241 – 20712731 – 20790517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (27418013)
Yraides (34936800) 

IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo

Produzir homens e mulheres  
pessoas íntegras em 
uma sociedade corrupta, 
comprometidas com Jesus 
Cristo e à Membrezia em 
sua Família, desenvolvê-
las e equipá-las para o seu 
Ministério na comunidade, 
enviá-las para a sua Missão 
no mundo e em tudo 
Magnificar o nome de Deus

_nosso propósito Em tempos como o nosso é fácil alguém parecer fanático, se man-
tém uma firme convicção sobre a verdade e quando se mostra 
cuidadoso em ter certeza de que sua esperança procede do céu. 
Nenhum crente pode ser fiel e verdadeiro nesses dias, sem que 
o mundo lhe atribua à alcunha de fanático. Mas o crente deve 
suportar esse título. É uma marca de honra, embora a sua inten-
ção seja envergonhar. É um nome que comprova estar o crente 
vinculado ao grupo de pessoas das quais o mundo não era digno, 
mas que, enfrentando a ignomínia por parte do mundo, fizeram 
mais em benefício deste do que todos aqueles que viviam ao seu 
redor. O mundo sempre sofre por causa dos homens que honra. 
Os homens que trazem misericórdia ao mundo são os que ele 
odeia. Sim! Os antigos reformadores eram homens fanáticos em 
sua época. E foi bom para o mundo eles terem sido assim. Es-
tavam dispostos a morrer, mas não comprometeriam a verdade. 
Submeter-se-iam a tudo por motivo de consciência, mas em nada 
se sujeitariam aos déspotas. Sofreriam e morreriam, mas temiam 
o pecado. Esses homens, através de sua inabalável determinação, 

motivados por fé viva, venceram em épocas de severas provações, 
durante as quais eles ergueram sua bandeira em nome de Cristo. 
Existe hoje a carência de homens, mulheres, jovens, adolescentes 
que o mundo chame de 'fanáticos', porque crentes que possuem 
pulso fraco e amor menos intenso pouco farão em benefício da 
causa da verdade e dos melhores interesses da humanidade. Eles 
negociarão até sua esperança quanto à vida por vir em troca da 
honra proveniente dos argumentos mundanos e da tranquilidade 
resultante do comprometimento do evangelho. Porém, os mem-
bros da IBCF jamais devem se render aos projetos mundanos, e, 
comprometer a verdade do evangelho do Senhor Jesus, ao con-
trário, devemos perecer lutando pela causa da verdade, porque 
seremos exaltados no reino da glória celestial. O nosso Rei Jesus 
triunfará. Todas as nações sujeitar-se-ão ao Seu domínio. As velhas 
fortalezas de incredulidade serão aniquiladas até ao pó. A iniqui-
dade esconderá sua face envergonhada. A verdade, revelada dos 
céus, receberá aceitação universal e será gloriosa no resplendor de 
seu bendito triunfo aos olhos de todos. Amém!

SECRETÁRIA seg. à qui. 13h às 17h / secretaria@ibcf.com.br  20712731 – 20790517 – 
2205-3242 PASTOR seg. à sex., 9h às 20h IBCF – www.ibcf.com.br

“..mas o povo que conhece ao 
seu Deus se tornará forte e 

fará proezas...”Dn.11:32

JUNHO  2012
www.ibcf.com.br
 11  20712731

PORQUE OS CAMINHOS DO HOMEM ESTÃO PERANTE OS OLHOS DO SENHOR, E ELE APLANA TODAS 
AS SUAS CARREIRAS. (PV. 5:21)

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

Fanáticos ou Defensores da Verdade? 

(extraído e adaptado)



Digamos que um dia o telefone tocou e era o gerente do banco 
que você usa. Ele disse que um doador anônimo que o amava mui-
to decidiu depositar 86.400 moedas de um centavo em sua conta 
bancária a cada manhã do dia por toda a sua vida. Na primeira, 
talvez isso não pareça ser muito. Mas então você descobriu que 
eram 864 reais por dia. Aos sete dias por semana e 52 semanas 
por ano, os tostões somam quase 315.000 reais a cada ano! Mas 
o gerente do banco acrescentou uma coisa: O doador anônimo 
disse que você deve gastar todo o dinheiro no dia que você rece-
bê-lo! Nenhum saldo será transferido para o dia seguinte. Cada 
noite, o banco deve cancelar qualquer quantia que você não usou! 
Lembre-se, o que você não gasta é perdido. Isso pode soar como 

fantasia, mas aqui está a realidade: Toda manhã, Alguém que te 
ama deposita muito em seu "banco de tempo" 86.400 segundos, 
o que representa 1.440 minutos, o que obviamente é igual a 24 
horas a cada dia. Deus dá-lhe muito que usar a cada dia. Nada é 
creditado para o dia seguinte. Não há tal coisa como um dia de 
27 horas. O deposito dado por Deus, chama-se tempo, e você não 
pode fugir dele. 
O tempo está passando agora mesmo. A Bíblia nos diz para "remir 
o tempo" para fazer uso sagrado e sábio de todas as oportunida-
des. Portanto, doe a Deus o seu tempo. Use sempre o seu tempo 
para a glória de Deus, afinal, esse minuto que você está lendo esse 
artigo, pode ser o último!

O pecado é insaciável. Impossível contentar-se com apenas uma transgressão. Não há como 
se abster do cometimento de outros atos pecaminosos para se encobrir o pecado inicial. 
A história está repleta de ilustrações que confirmam esta terrível realidade. Um olhar pode 
reproduzir-se e se complementar num crime hediondo. Uma pedrinha de crack sempre exi-
ge mais algumas para satisfazer o organismo dependente. Assim o pecado encontra terreno 
fértil para sua proliferação. O texto de Tiago 1.13-15, diz: (Ninguém, sendo tentado, diga: 
De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas 
cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, 
havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, 
gera a morte), sintetiza esta realidade que é repetida milhares de vezes a cada dia na experi-
ência humana. Todavia, Deus age com graça e amor. Sempre tenta nos convencer a buscar 
arrependimento, a nos conscientizarmos do erro cometido. Deus não abandona o pecador. 
Embora o entregue às consequências dos seus pecados, o Senhor sempre deixa aberta a 
porta para a manifestação da Sua imensa graça, no momento do nosso sincero arrependi-
mento, e, abandono total do pecado. Por isto o ap. João diz:“Deus é amor” (1João 4.8b). 
Pense sempre nisso!

01 – Urubatan

02 – Guilherme (filho dos irm.Cristiano e Andréa)

02 – Milton Miranda

04 – Gabriella Gomes

06 – Antonio Carlos (Toni)

06 – Nilda Barros

08 – Maressa Pereira

09 – João Costa

09 – Marcos Vinicius

09 – Maria Zélia

10 – Amanda (filha dos irmãos Cleiton e Débora)

11 – Erick 

11 – Joelma Silva

12 – Andréa Almeida

13 – Karina Tosta

15 – Raphaela Pifaneli

18 – Jadson Sousa

19 – Miquéas Lira

20 – Raquel Patucci

22 – Adriano Almeida

22 – Laércio Miranda

23 – Dagoberto Moreira

24 – Sara Queiroz

25 – Antonio Lúcio

26 – André (filho dos irmãos Toni e Kelli)

27 – Fabiana Silva

28 – Débora Rodrigues

28 – Euda Silva

28 – Matheus (filho dos irmãos Eugênio e Andra)

29 – Eliane Albuquerque

29 – Flávia Souza

30 – Melissa Carreira

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

O CÉU NÃO FICA 
PIOR, SÓ MELHORA, 
O INFERNO NÃO FICA 
MELHOR, SÓ PIORA”.

_missão IBCF

“Produzir pessoas com 
caráter íntegro e 
frutíferos discípulos
de Jesus”

Doando o 
nosso tempo 
para o 
Senhor!

“PORTANTO, VEDE PRUDENTEMENTE COMO ANDAIS, NÃO COMO NÉSCIOS, MAS COMO SÁBIOS, 
REMINDO O TEMPO, PORQUANTO OS DIAS SÃO MAUS. (EF.5:16)

Todos precisam de um renovo espiritual, sejam cristãos jovens ou da terceira idade, estejam na caminhada de Cristo desde criança ou de-
pois de adultos. Renovar é melhorar, consertar, recomeçar, substituir por coisas melhores, trazer novamente
à lembrança, reaparecer, rejuvenescer. Isso tudo não tem à ver com o casamento cristão? Com toda certeza! O casamento cristão precisa 
ser renovado espiritualmente todos os dias. Todos os dias são necessários reajustes na vida conjugal, dia após dias é preciso buscar mais 
a Deus para ver e entender onde estamos errando. Reconhecer a necessidade de um renovo espiritual em nosso casamento é o primeiro 
passo. Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Lar Cristão Hoje!

A Marca do Amor de Deus!

TODAS AS 3ª FEIRAS: Tempo precioso de ensino da Palavra de Deus as crianças 
moradoras do prédio, vizinhas da ir. Maria Rosa. Está sendo ministrado o tema: Deus 
Criador. Responsáveis irmãs: Maria Rosa, Ruth e Daniela Costa. Deus seja louvado pelo 
excelente trabalho de alcançar realizado pela equipe. 
TODOS OS DOMINGOS DO MÊS DE MAIO: foram realizadas várias homenagens às 
Mães da IBCF. Deus seja louvado pelo excelente trabalho de toda equipe organizadora!
12/05: realizou-se a Tarde das Mães. Tempo precioso de aprendizado da Palavra de 
Deus, comunhão, testemunho, brincadeiras e diversas homenagens às mães da IBCF. 
Deus seja louvado pelo excelente trabalho de toda equipe organizadora!
EM 13/05: realizou-se o Café e Programa Especial – Dia das Mães. Louvamos ao Senhor 
pelo excelente trabalho realizado pela equipe organizadora, com um tempo precioso em 
que podemos de maneira coletiva demonstrar nossa gratidão ao Senhor por tudo o que 
Ele tem feito em nossa vida e no Corpo de Cristo – a IBCF, através das nossas Mães.   
EM 19/05: realizou-se o encontro com as mães moradoras no prédio, vizinhas da ir. 
Maria Rosa. Um público de 70 pessoas presentes entre mães, crianças e adolescentes. 
Louvamos ao Senhor com o teor do programa, com leitura de jogral, e diversas músicas 
apresentadas pelas próprias pessoas ali residentes, abrilhantado com a mensagem 
proferida pela ir. Creusa com o tema: O amor de Deus em homenagem ao Dia das Mães! 
Deus abençoe a equipe organizadora.

_aconteceu em maio


